
ر دوران بارداری چیست؟  ریزش مو د
ر دوران بارداری با آن روبرو می شوند ریزش مو  ر بانوان د ز رایج ترین مشکالتی که اکث یکی ا

ر دوران بارداری. است ر  ریزش مو د ز تغییراتی که د آنچنان اتفاق نادری نیست زیرا به دلیل بعضی ا
ز شروع خواهد شد بدن ایجاد  .می شود، ریزش مو نی

ز بانوان روی موهای  اما بسیاری ا
خود حساس اند و نمی خواهند تا 

ز  به همین راحتی موهای خود را ا
ر این مقاله می  دست بدهند. ما د

ر کامل مبحث ریزش  خواهیم به طو
ر دوران بارداری را با شما  مو د

بررسی کنیم. به شما پیشنهاد می 
ز دست کنیم که ادا مه این مقاله را ا

 .ندهید
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ر دوران بارداری  ریزش مو د
ر دوران بارداری ز بانوان  ریزش مو د ز بانوان اتفاق می افتد. گروهی ا مشکلی است که برای بعضی ا

ر زیبا  آنها بسیا ر میزان هورمونی مانند استروژن، موهای  ر د ر دوران بارداری به دلیل تغیی هستند که د
 .و ضخیم می شود

اما این شرایط برای همه بانوان رخ نمی دهد و 
آنها به ز  مبتال می  ریزش مو تعداد زیادی ا

ر  شوند. همه ما می دانیم که مو یک بخش بسیا
ر  ر زیبایی ظاهری است و این موضوع د مهم د

ز دارد  .بین زنان اهمیت بیشتری نی

ر دوران بارداری می تواند  ز دست دادن مو د ا
ر تلخ باشد. معموال ریزش مو  برای یک زن بسیا

ز  3بعد از زایمان شدید می شوند.  ماه پس ا
زایمان دقیقا دورانی است که ریزش مو به اوج 

ر  خود می رسد و شما احساس می کنید که بیشت
ز دست دادید  .موهای خود را ا

نخواهد بود و  البته این ریزش مو همیشگی
ز گذشت  سال، این ریزش مو به  1ماه تا  6پس ا

ز  ر می گردد و شما موهای خود را ا حالت عادی ب
دست نمی دهید. اما سوال اینجاست که به چه 

 دالیلی، مو شروع به ریزش می کند؟

 
  مغذیمصرف نکردن به اندازه مواد 
 مشکالت تیروئیدی 
 مصرف به اندازه مواد مغذی و داشتن رژیم غذایی مناسب 
 ز حرارت دهنده های مو ر ا ز حرارت دهنده های مواستفاده کمت ر ا  استفاده کمت
 ز نگهدارنده های موی شیمیایی  استفاده نکردن ا
 کالم پایانی 
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ر دوران بارداری  دالیل ریزش مو د
ر خواسته  ر می دهد. اما اگ همزمان با بارداری، تغییراتی در بدن صورت می گیرد که به کلی بدن را تغیی

تغییرات جسمی هستند باشیم درمورد ریزش مو صحبت کنیم باید گفت که این تغییرات هورمونی و 
ر ابعاد بزرگتری پیش رفت پیشنهاد می  ر این تغییرات هورمونی د که ریزش مو را ایجاد می کنند. اگ

ر  سونوگرافی غربالگری شود به یک متخصص مراجعه نمایید. با ما همراه باشید تا با این دالیل بیشت
 .آشنا شوید

 

 مصرف نکردن به اندازه مواد مغذی
ل که می تواند دلیل برای ریزش مو باشد، مصرف نکردن به اندازه مواد مغذی است. اولین دلی

ز دارد. این باعث می شود تا شما دوران بارداری در ز همیشه به انرژی و مواد مغذی نیا ر ا ، بدن بیشت
 .مواد مغذی زیادی مصرف کنید

ز مواقع، حالت تهوع تمام مواد مغذی مصرف شده را پس می  ر بسیاری ا ر که می دانید، د اما همانطو
آنها دریافت نمی کنید. همین باعث می شود تا بدن با کمبود مواد مغذی  ز  زند و شما هیچ منفعتی ا

ر برای جبران کمبود ویتامین، ویتامین زیادی  ر شده و ریزش مو شروع شود. البته اگ مصرف می دچا
ر ریزش مو شما باشد  .کنید، می تواند دلیلی ب
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 مشکالت تیروئیدی
ز جزء دالیلی هستند که می توانند باعث ایجاد ر دوران بارداری مشکالت تیروئیدی نی شوند.  ریزش مو د

ز کم شود و هورمون تیروئید وظایف مهمی  کم کاری تیروئید باعث می شود تا هورمون تیروئید نی
ز بدن و همچنین سالمت روح و روان داردهمچون رشد مو   .و ناخن، تنظیم سوخت و سا

 

ر دوران بارداری باید  برای جلوگیری از ریزش مو د
ر کرد؟  چیکا

ر بارداری وجود دارد که با  ز ریزش مو د ر برای جلوگیری ا برای پاسخ به این سوال باید گفت که چند راهکا
آنها می توانید تا حدی ریزش مو را کم کنید. این راهکارها ع  :بارت اند ازانجام دادن 

 مصرف به اندازه مواد مغذی و داشتن رژیم غذایی مناسب
ر نشود.  سعی کنید تا به اندازه مواد مغذی مصرف کنید تا بدنتان با مشکل کمبود مواد مغذی دچا

ر  ر روز را بیشت ز می تواند تعداد وعده های غذایی خود د ر سراغ شما بیاید نی برای اینکه حالت تهوع کمت
ز ح ز نکشیدکرده و ا ز مصرف وعده های غذایی درا  .جم وعده های غذایی بکاهید. همچنین بعد ا



ز بدن، یک رژیم غذایی سالم داشته باشید. می  سعی کنید تا برای تامین همه مواد مغذی مورد نیا
گفتگو  سونوگرافی غربالگری جنین توانید برای دریافت یک رژیم غذایی مناسب با یک متخصص

 .کنید

ز حرارت دهنده های مو ر ا  استفاده کمت
ر و  ر … ابزارهایی که برای خشک کردن و یا صاف کردن مو استفاده می شوند مانند سشوا را کمت

ر دهید تا استفا آنها ضروری بود سعی کنید تا روی کم ترین درجه قرا ز  ر هم استفاده ا ده کنید. اگ
 .موهای شما با حرارت آسیب نبینند

 

ز نگهدارنده های موی شیمیایی  استفاده نکردن ا
ر قطعا وقتی به دنبال حل کردن مشکل ر ر بازا ر دوران بارداری هستید، محصوالتی را د یزش مو د

ز این  خواهید دید که شیمیایی هستند و ادعا می کنند که می توانند این مشکل را کامال حل کنند. ا
ز موهای خود استفاده نکنید زیرا این مواد شیمیایی می  محصوالت شیمیایی و آرایشی برای مراقبت ا

 .لطمه بزنند تواند به سالمت شما و جنین

 کالم پایانی
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ر با  ر دوران بارداری بود. شما می توانید برای آشنایی بیشت ز سایت ما درباره ریزش مو د این مقاله ا
ز … و بهترین سونوگرافی جنین نکات بارداری مانند ر بزنید. امیدوارم ا ر سایت ما س به مقاالت دیگ

ر را داریم ر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشک ز اینکه تا آخ  .خواندن این مقاله لذت برده باشید. ا
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